ZÁPISNICA
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní
konaného dňa 15.12.2021 s platnými opatreniami v súvislosti s Covid-19 (príloha CD)
Prítomní: pp.Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Dušan Švacho,
Ing. Zuzana Zahorová
Neprítomní: Mgr. Alena Sapáková (ospr.), Ing. Miroslav Skovajsa (ospr.)
Kontrolór obce: Mgr. Radoslav Olašák
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Juraj Hamaj privítal prítomných na 23. zasadnutí OZ Dolné Srnie
a oboznámil ich s návrhom programu. Pozvánku na dnešné zasadnutie a podklady poslanci
dostali e-mailom dňa 08.12.2021. Zasadnutie je uznášania schopné.
Návrh programu:
1. Zahájenie, schválenie programu, voľba overovateľov
2. Žiadosti o dotácie - schválenie
3. Rozpočet na rok 2022
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolné Srnie
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2021 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, daň
za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty
a nevýherné hracie prístroje
6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o stanovení poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Dolné Srnie
7. Predaj obecného pozemku - parcela registra C-KN č. 3411/4 – p.Lenka Miklovičová
8. Voľba prísediaceho Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom

9. Diskusia, rôzne
10. Záver
Starosta – dávam hlasovať za návrh programu.
.............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
Hlasovanie:
Za – pp.Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Dušan Švacho,
Ing. Zuzana Zahorová
Proti – 0
Neprítomný – Mgr. Alena Sapáková, Ing. Miroslav Skovajsa
Zdržal sa – 0
Vedením zápisnice určil pracovníčku obce p.Monika Behulovú.
Za overovateľov: pp.Róbert Hejbal, Dušan Švacho
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.............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
Hlasovanie:
Za –
Proti –
Neprítomný –
Zdržal sa –
 Kontrola plnenia uznesení
Overovateľ pp.Róbert Hejbal prečítal uznesenia z 22. zasadnutia OZ.
Z 22. zasadnutia OZ dostali e-mailom na pripomienkovanie:
- overovatelia zápisnicu
- poslanci uznesenia .
Neboli žiadne pripomienky.
Overovatelia zápisnicu podpísali.
Bod č. 2 - Žiadosti o dotácie – schválenie ( príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu poslanci dostali e-mailom 23.11.2021.
Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu.
Starosta - dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní schvaľuje finančný príspevok na rok 2022 v sume 700,- € – ZO Jednota
dôchodcov Slovenska v Dolnom Srní
...............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
Hlasovanie:
Za – pp.Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Dušan Švacho,
Ing. Zuzana Zahorová
Proti – 0
Neprítomný – Mgr. Alena Sapáková, Ing. Miroslav Skovajsa
Zdržal sa – 0
Starosta - dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní schvaľuje dotáciu na rok 2022 v sume 1 500,- € Združeniu EV. A.V.
Považského seniorátu v Dolnom Srní
...............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
Hlasovanie:
Za – pp.Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Dušan Švacho,
Ing. Zuzana Zahorová
Proti – 0
Neprítomný – Mgr. Alena Sapáková, Ing. Miroslav Skovajsa
Zdržal sa – 0
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Starosta - dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení - Obecné zastupiteľstvo
v Dolnom Srní schvaľuje dotáciu na rok 2022 v sume 8 000,- € pre Športový klub Dolné Srnie
...............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
Hlasovanie:
Za – pp.Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Dušan Švacho,
Ing. Zuzana Zahorová
Proti – 0
Neprítomný – Mgr. Alena Sapáková, Ing. Miroslav Skovajsa
Zdržal sa – 0
Bod č.3 - Rozpočet na rok 2022 ( príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom dňa 24.11.2021.
Návrh rozpočtu Obce Dolné Srnie na rok 2021 bol zverejnený na webovej stránke obce , registri
odberateľských vzťahov a vo vývesnej tabuli obecného úradu dňa 23.11.2021 a zvesený dňa
10.12.2021.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Dolné Srnie na rok 2022 bolo
predložené, doručené e-mailom dňa 15.12.2021 (príloha k zápisnici). Pripomienky k návrhu
rozpočtu neboli zo strany občanov a zo strany poslancov písomne doručené žiadne. Starosta
otvoril rozpravu k danému bodu programu.
Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022.
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní
schvaľuje
1. rozpočet obce na rok 2022 v členení:
a) bežný rozpočet
- bežné príjmy
- bežné výdavky
b) kapitálový rozpočet
- kapitálové príjmy
- kapitálové výdavky
c) finančné operácie
- príjmové finančné operácie
- výdavkové finančné operácie
a ďalej v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie.
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní
berie na vedomie
1. rozpočet obce na rok 2023
2. rozpočet obce na rok 2024
...............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
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Hlasovanie:
Za – pp.Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Dušan Švacho,
Ing. Zuzana Zahorová
Proti – 0
Neprítomný – Mgr. Alena Sapáková, Ing. Miroslav Skovajsa
Zdržal sa – 0
Bod č.4 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolné Srnie ( príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom dňa 18.11.2021.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolné Srnie č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolné Srnie bol zverejnený
na webovej stránke obce a vo vývesnej tabuli obecného úradu dňa 18.11.2021 a zvesený dňa
15.12.2021.
Pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolné Srnie č. 1/2021
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolné
Srnie neboli zo strany občanov. Zo strany poslancov bolo
písomne doručené
od pp. Ing. Z.Zahorovej, ktorá sa podieľala aj osobne na pracovnom stretnutí
pri pripomienkovaní VZN. Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu.
Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolné
Srnie.
...............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
Hlasovanie:
Za – pp.Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Dušan Švacho,
Ing. Zuzana Zahorová
Proti – 0
Neprítomný – Mgr. Alena Sapáková, Ing. Miroslav Skovajsa
Zdržal sa – 0
Bod č.5 - Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2021 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty
a nevýherné hracie prístroje ( príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom dňa 18.11.2021.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolné Srnie č. 2/2021 o dani z nehnuteľnosti,
dani za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné
automaty a nevýherné hracie prístroje bol zverejnený na webovej stránke obce a vo vývesnej
tabuli obecného úradu dňa 18.11.2021 a zvesený dňa 15.12.2021. Pripomienky k návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolné Srnie č. 2/2021 o dani z nehnuteľnosti, dani
za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty
a nevýherné hracie prístroje neboli zo strany občanov. Zo strany poslancov bolo písomne
doručené od pp. Ing. Z.Zahorovej. Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu.
Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení 4
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2021
o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie,
daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje.
...............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
Hlasovanie:
Za – pp.Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Dušan Švacho,
Ing. Zuzana Zahorová
Proti – 0
Neprítomný – Mgr. Alena Sapáková, Ing. Miroslav Skovajsa
Zdržal sa – 0
Bod č. 6 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o stanovení poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Srnie ( príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom dňa 18.11.2021.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolné Srnie č. 3/2021 o stanovení poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Srnie bol zverejnený
na webovej stránke obce a vo vývesnej tabuli obecného úradu dňa 18.11.2021. Pripomienky
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolné Srnie č. 3/2021 o stanovení poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Srnie neboli zo strany
občanov. Zo strany poslancov bolo písomne doručené od pp. Ing. Z.Zahorovej. Starosta otvoril
rozpravu k danému bodu programu.
Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021
o stanovení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné
Srnie.
...............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
Hlasovanie:
Za – pp.Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Dušan Švacho,
Ing. Zuzana Zahorová
Proti – 0
Neprítomný – Mgr. Alena Sapáková, Ing. Miroslav Skovajsa
Zdržal sa – 0
Bod č. 7 - Predaj obecného pozemku - parcela registra C-KN č. 3411/4
– p. Lenka Miklovičová (príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom dňa 08.12.2021.
Starosta – obec zverejnila v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer obce predať parcelu registra C-KN č. 3411/4 o výmere 9 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie. Odčlenená z parcely registra C-KN č.3411/1 v k.ú. Dolné Srnie,
vo vlastníctve obce LV č.1 žiadateľke Lenke Miklovičovej, Vajanského 25, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom. Zámer odpredaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
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Parcela registra C-KN č. 3411/4, vznikla oddelením z parcely registra C-KN č.3411/1
vo vlastníctve obce Dolné Srnie, podľa geometrického plánu číslo 33183287-58-21,
vyhotovený dňa 04.10.2021, ktorý overil Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny
odbor pod číslom G1-855/2021 dňa 19.10.2021. Z dôvodu zarovnania oplotenia pozemku
na hranici pozemku parcely registra C-KN č.344/3. Starosta otvoril rozpravu k danému bodu
programu.
Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje predaj pozemku parcelu registra C-KN
č. 3411/4 o výmere 9 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve obce
v podiele 1/1 v k.ú. Dolné Srnie za sumu 2,-€/ m2 p.Lenke Miklovičovej a poveruje Ing. Juraja
Hamaja, starostu obce vypracovaním kúpnej zmluvy. Dôvod hodný osobitného zreteľa,
z dôvodu zarovnania oplotenia pozemku na hranici pozemku parcely registra C-KN č.344/3.
Uznesenie prevodu bolo schválené podľa § 9a ods.8 písm.e) zákona o majetku obcí.
...............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
Hlasovanie:
Za – pp.Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Dušan Švacho,
Ing. Zuzana Zahorová
Proti – 0
Neprítomný – Mgr. Alena Sapáková, Ing. Miroslav Skovajsa
Zdržal sa – 0
Bod č. 8 - Voľba prísediaceho Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom
( príloha k zápisnici)
Podklady k tomuto bodu programu dostali poslanci e-mailom dňa 08.12.2021.
Starosta bližšie informoval poslancov o žiadosti. Vzhľadom na to, že v mesiaci december 2021
uplynie prísediacim Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom volebné obdobie, je potrebné,
aby obecné zastupiteľstvá v obvode tunajšieho súdu zvolili prísediacich na ďalšie volebné
obdobie. Starosta otvoril rozpravu k danému bodu programu.
Starosta - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje prísediaceho Okresného súdu Nové Mesto nad
Váhom občana Dolného Srnia Milana Hargaša.
...............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
Hlasovanie:
Za – pp.Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Dušan Švacho,
Ing. Zuzana Zahorová
Proti – 0
Neprítomný – Mgr. Alena Sapáková, Ing. Miroslav Skovajsa
Zdržal sa – 0
Bod č. 9 - Rôzne, diskusia
Rôzne –
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Starosta –
 Harmonogram plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní na rok 2022
(príloha k zápisnici)
Ak nie sú pripomienky dávam hlasovať za prijatie uznesenia v tomto znení Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní schvaľuje Harmonogram plánu zasadnutí obecného
zastupiteľstva v Dolnom Srní na rok 2022.
...............................................
Ing. Juraj Hamaj
starosta obce
Hlasovanie:
Za – pp.Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Dušan Švacho,
Ing. Zuzana Zahorová
Proti – 0
Neprítomný – Mgr. Alena Sapáková, Ing. Miroslav Skovajsa
Zdržal sa – 0
V diskusii vystúpila p.Alžbeta Poláčková.
Diskusia prebiehala v rámci prejednávaných programov.
Bod č. 10 - Záver
Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť, zaželal krásne a pokojné prežitie
vianočných sviatkov, veľa osobných, pracovných úspechov a ukončil 23. zasadnutie OZ
v Dolnom Srní.
Začiatok zasadnutia: 17.00 hod.

Overovatelia: pp. Róbert Hejbal, Dušan Švacho
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Ukončenie zasadnutia: 18.18 hod.

